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طالقانی

فرض کنید شما به عنوان حسابدار یک شرکت بازرگانی مشغول به کار شدهاید و شرکت شما مقداری کاال خریداری کرده و تحویل
انبار شرکت داده است .برای ثبت این رویداد چه مدارک و مستنداتی نیاز خواهید داشت؟ هنگام ثبت خرید کاال به کدام مورد
از آنها باید توجه کرد؟ آیا بدون وجود اسناد مثبته می توان ثبتی انجام داد؟ و یا برای ثبت می توان به رسید انباردار اکتفا نمود؟
چه مدارکی تحقق خرید یک کاال را نشان میدهد؟ یکی از اسناد و مدارکی که حسابداران برای ثبت رویدادهای مالی در دفاتر
به آن نیاز دارند اسنادی هستند که صحت وقوع رویدادهای مالی را به صورتی قابل اتكا اثبات كند .در حسابداری به این اسناد
و مدارک ،اسناد و مدارک مثبته گفته میشود که مبنای ثبت رویدادهای مالی است ،پس برای ثبت هر رویداد مالی در دفاتر باید
اسناد و مدارک مربوط به آن در دست باشد .نکتۀ مهم این است که این اسناد باید روشن ،واضح و معتبر باشند تا حسابداران
و سایر اشخاص بتوانند به آنها اتکا کنند .از این رو چنین اسنادی به انضمام سایر اسناد و مدارک حسابداری برای مراجعات و
رسیدگیهای آتی در محل مناسبی بایگانی و نگهداری میشوند .معموالً این اسناد و مدارک شکل ثابت و مع ّینی ندارد و بسته به
نیاز طراحی میشوند .برگ درخواست خرید ،فرم استعالم بها ،فاکتور فروش ،رسید انبار و نظیر آنها نمونههایی از اسناد و مدارک
مثبته خرید کاال هستند .در این فصل ،با مستندات الزم برای خرید کاال ،روشهای ثبت خرید کاال و صدور سند حسابداری
خرید آشنا خواهید شد.
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و چون خريد و فروش كنيد گواه(شاهد) گيريد و به نويسنده و گواه نبايد زيان رسد و اگر چنين كنيد آن نافرمانى شماست .و از
خدا پروا كنيد ،و خدا شما را مىآموزد ،و خدا به هر چيزى داناست.

«قسمتی از آیۀ  282سورۀ بقره»

مقدمه
آیا میدانید منظور از اسناد و مدارک مثبته در حسابداری چیست؟
آیا مستندات خرید کاال باید شکل ثابت و مشخصی داشته باشند؟ این مستندات باید چه خصوصیاتی
داشته باشند؟
آیا می دانید برای خرید کاال چه تدابیر و اقداماتی الزم است؟
برای ثبت خرید کاال در دفاتر چه مدارکی الزم است؟

استاندارد عملکرد
توانایی صدور سند حسابداری خرید کاال بر طبق استاندارد حسابداری شمارۀ ( 8موجودی مواد و کاال) و
آیین نامه معامالت براساس اسناد و مدارک مثبته.
شایستگی هایی که در این فصل کسب می کنید:
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3
٤

5
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کنترل محاسبات اسناد و مدارک مثبته خرید و مطابقت این اسناد با یکدیگر
محاسبۀ بهای تمام شده کاالی خریداری شده براساس استاندارد حسابداری شماره 8
صدور سند حسابداری خرید کاال در هر یک از سیستم های نگهداری موجودی کاال
صدور سند حسابداری سایر حساب های دریافتنی (مالیات بر ارزش افزوده)
صدور سند حسابداری بیمه موجودی ها

حسابداری خرید کاال

شرکتهای بازرگانی
شرکت ها از لحاظ نوع فعالیت به سه دستۀ خدماتی ،بازرگانی و تولیدی تقسیم می شوند .بحث عمدۀ این کتاب
در ارتباط با شرکت های بازرگانی است .هر شرکتی که به خرید و فروش کاال بپردازد در شمار شرکت های
بازرگانی قرار میگیرد .فعالیت اصلی این شرکت ها خرید انواع مواد خام ،فراوردهها و یا کاالهای ساخته شده
از تولیدکننده و یا عمده فروش ،و عرضۀ آن به خریدار است .این گونه شرکت ها در شکل و محتوای کاالهایی
که خریداری و به فروش میرسانند (به غیر از بسته بندی و نظایر آن) تغییری ایجاد نمیکنند ،بلکه کاالها را
خریداری ،حمل و انبار نموده و به مشتریان تحویل میدهند .میتوان گفت شرکت های بازرگانی واسطه انتقال
و عرضۀ کاال از تولیدکننده به مصرف کننده هستند ،چون زمانی که کاال را از دیگران خریداری میکنند ،نقش
خریدار و زمانی که آن را به سایرین میفروشند ،نقش فروشنده را دارند.
فعالیت

با توجه به توضیحات فوق؛
تعریف «  کاال » عبارت است از ................................................................................................................................

تفکیک خرید بر حسب هدف
فعالیت

 1آیا شرکت های بازرگانی هر خریدی را به قصد فروش انجام میدهند؟ توضیح دهید.
 2خرید یک دستگاه دوربین مداربسته برای نصب در انبار کاالی یک شرکت بازرگانی که فعالیت اصلی
آن خرید و فروش دوربین های مداربسته میباشد ،کاال محسوب میشود .چرا؟ بحث کنید.
شرکت ها اجناس را به قصد فروش یا استفاده در بخش های داخلی تهیه می نمایند.اگر اجناس با هدف
فروش ،خریداری شوند.به عنوان « خرید کاال»  «    /موجودی کاال» شناسایی و ثبت می شوند ،در غیر این صورت به
«حساب های مربوط (ملزومات ،اثاثه و  »)...منظور می گردند.
در نتیجه:
خرید کاال عبارت است از کلیۀ فعالیتهای مربوط به تهیه و تحصیل کاال در ازای پرداخت یا تعهد پرداخت
بهای آن.

چرخۀ عملیات شرکتهای بازرگانی
فعالیت

به نظر شما مهم ترین منبع کسب درآمد و مهم ترین عامل ایجاد هزینه در شرکت های بازرگانی چیست؟
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شرکت های بازرگانی در هر دوره کاالهایی خریداری کرده و به مشتریان میفروشند و از وجوه نقد تحصیل شده
برای تکرار این چرخه استفاده میکنند .طول عمر این چرخه در این شرکت ها معموالً کمتر از یک سال است.
تصویر1ـ 1نمودار چرخۀ عملیاتی را در شرکت های بازرگانی نشان میدهد.
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تصویر 1ـ   1ـ نمودار چرخۀ عملیاتی در شرکت های بازرگانی
فعالیت

با توجه به توضیحات گفته شده و نمودار فوق:
تعریف «چرخه عملیاتی» عبارت است از........................................................................................................... :

مستندات خرید کاال
برای ثبت خرید کاال باید اسناد و مدارک مثبتۀ آن در اختیار باشد .در صورتحسابها ،رسیدها و فاکتورها
که به عنوان اسناد و مدارک مثبته خرید رد و بدل میشوند ،باید اطالعات کاملی در مورد کاال ارائه شود تا
حسابداران بتوانند به این مدارک استناد و نسبت به ثبت خرید اقدام کنند.
فعالیت
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از چند نمونه مستندات خرید کاال کپی گرفته و به کالس بیاورید و به کمک همکالسیها و هنرآموز
اجزای آنها را بررسی و با هم مطابقت دهید .عنوان مستنداتی را که تهیه کردهاید ،فهرست نمایید.
............................................................................................................................................................................... 1
............................................................................................................................................................................... 2
............................................................................................................................................................................... 3
............................................................................................................................................................................... 4
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در شرکت های بازرگانی کوچک نظیر مغازه ها و فروشگاه ها صاحب شرکت با تهیه یادداشتی اجناس مورد نیاز
را فهرست و نسبت به خرید آنها اقدام می کند .اما در شرکت های بازرگانی متوسط و بزرگ ،دایرۀ تدارکات
مسئول انجام خرید است .در این شرکت ها نیاز به اجناس معموالً از کارت حساب کاال (کاردکس) استخراج
می شود .کارت حساب کاال تعداد موجودی هر کاال را نشان میدهد و در آن تعداد حداقل و حداکثر مجاز
موجودی کاال ثبت میشود و هرگاه تعداد موجودی به حد تعیین شده برسد ،نسبت به خرید آن اقدام میشود.
در ارتباط با کارت حساب کاال ،در فصل سوم مفصل بحث خواهد شد.
 1برگ (فرم) درخواست خرید
نخستین اقدام برای شروع فرایند خرید کاال تنظیم « برگ (فرم) درخواست خرید» است .واحد تدارکات
پس از وصول برگ درخواست خرید از انبار که به امضای مجاز مسئولین رسیده باشد ،نسبت به خرید اقدام
میکند .در برگ درخواست خرید ،فهرست و مشخصات کاالهای مورد نیاز درج شده است و میتوان گفت
مهم ترین مستند و مدرک خرید است .برگ درخواست خرید را میتوان به شکل های متفاوت و بسته به نیاز
واحدهای اقتصادی تهیه کرد .تصویر 2ـ 1نمونهای از برگ درخواست خرید را نشان می دهد:
شرکت لوازم خانگی ماهشهر
  برگ درخواست خرید کاال
ردیف

انباردار:
تاریخ و امضا

شرح کاال

کد کاال تعداد

قیمت واحد

مسئول حسابداری:
تاریخ و امضا

  شماره 5701
تاریخ95/5/5 :
قیمت کل

توضیحات

مسئول بخش اداری و مالی:
تاریخ و امضا

تصویر2ـ   1ـ نمونه برگ درخواست خرید کاال
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تصویر3ـ 1نمونهای از نمودار فرایند خرید کاال را در شرکت های بازرگانی نشان میدهد .فرایند خرید کاال
ممکن است بسته به نوع و فعالیت شرکت ها با هم تفاوت داشته باشد.
درخواست کاال

حوالۀ انبار

بله

آیا انبار موجودی دارد؟

خیر

درخواست خرید

استعالم بها
خرید کاال

رسید انبار

صدور سند حسابداری

تصویر 3ـ  1ـ نمودار فرایند خرید کاال
فعالیت

به کمک دوستان و هم کالسی های خود و با مراجعه به چند شرکت بازرگانی ،فرایند خرید کاالی آنها را
ترسیم کنید.

2
فعالیت
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استعالم بها
شرکت «   بندر  »   ،آقای بهادری را به عنوان مأمور استعالم بها انتخاب کرده است .به نظر شما آقای بهادری
چه خصوصیاتی باید داشته باشد تا همواره مدیریت شرکت به او اعتماد داشته باشد؟

حسابداری خرید کاال

فرم استعالم بها

شرکت /فروشگاه……:
ردیف

شرح کاال

تعداد

واحد

قیمت واحد

تاریخ95/10/17:
شماره 15167
قیمت کل

مالحظات

1
2
3
4
جمع کل به حروف …………… ریال با ارزش افزوده و یا بدون ارزش افزوده است.
 1اعتبار قیمت پیشنهادی تا تاریخ …… ………..............................می باشد.
 2زمان تحویل کاال…… …..…….......................................روز کاری است.
 ٣اقالم فوق دارای گارانتی است  /نیست (مدت گارانتی … …................ماه است).
 4مکان تحویل کاال …… ……...….................................................است.
 5استعالم بهای فوق تا تاریخ …… ………...............................تحویل گردد.
کدپستی:
 6آدرس :تهران ـ خیابان …… ـ شرکت…… ـ تلفن:
اینجانب …………… نماینده شرکت  /فروشگاه …………… متعهد می شوم اقالم مذکور را با رعایت
شرایط ،مشخصات و قیمت های اعالم شده طی پیش فاکتور شماره …………… تا تاریخ …………… تحویل
شرکت…… نمایم.
نام و نام خانوادگی و امضا
اینجانب …………… کارشناس خرید /کارپرداز شرکت…… در تاریخ ……… قیمت های پیشنهادی را به
شرح فوق از شرکت  /فروشگاه اخذ نمودم.
نام و نام خانوادگی و امضا
مهر و امضای مدیر خرید
تصویر 4ـ1ـ نمونه فرم استعالم بها
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فرم استعالم بها :فرمی است که در آن مشخصات و مقدار کاالی مورد تقاضای شرکت درج شده و قیمت،
شرط فروش و تاریخ تحویل کاال از فروشندۀ آن استعالم می شود.
فعالیت

فرض کنید فروشگاه «  شهرکرد» در نظر دارد قیمت اقالم زیر را از کارخانه تولیدی «سبزوار» استعالم
نماید:
(میز مطالعه  10عدد ـ میز نهارخوری  10عدد ـ میز رایانه  8عدد ـ صندلی مطالعه  10عدد ـ صندلی
رایانه  8عدد ـ میز تلفن  5عدد)
برگ استعالم بها فروشگاه «  شهرکرد» را تنظیم کنید (قسمت های مربوط به آن تنظیم شود).

رازداری ،فضیلتی اخالقی است که در موفقیت و پیروزی و نیکبختی انسانها نقش بسزایی دارد .برای
رسیدن به این فضیلت در محیط کسبوکار ،همواره باید در حفظ و نگهداری اطالعات مالی کوشا باشیم.
برای مثال در اختیار قراردادن اطالعاتی مربوط به قیمت کاالها و خدمات شرکتها به سایر شرکتهای
رقیب ،باعث بیاعتمادی خلق خدا و دورشدن از ارزشهای اخالقی و موفقیت و حتی سقوط فرد میشود.

فعالیت
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مأمور استعالم بهای شرکت «  سراب» ،اطالعات مربوط به قیمت کاالها و خدمات شرکت را در اختیار
سایر شرکت های رقیب قرار می دهد ،به نظر شما پیامد این کار برای مأمور استعالم بها و شرکت
چیست؟ بحث کنید.

حسابداری خرید کاال
3

پیش فاکتور
شماره سریال:

به نام خدا
پیش فاکتور

تاریخ:

مشخصات فروشنده
نام شخص حقیقی  /حقوقی:
شهرستان:
نشانی کامل :استان:
نشانی:

شماره ثبت /شماره ملی:
    شهر:

شماره اقتصادی:
کدپستی  10رقمی:
شماره تلفن /فکس:
مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی  /حقوقی:
نشانی کامل :استان:
نشانی:

شماره اقتصادی:
کدپستی  10رقمی:

شهرستان:

شماره ثبت /شماره ملی:
شهر:

شماره تلفن /فکس:
مشخصات کاال یا خدمات مورد معامله

ردیف کد کاال

شرح کاال

تعداد /مقدار واحد

مبلغ واحد مبلغ کل
(ریال)

(ریال)

مبلغ

مبلغ کل پس از جمع مالیات و

تخفیف

تخفیف (ریال) عوارض (ریال)

جمع مبلغ کل
بهعالوه جمع مالیات
و عوارض (ریال)

1
2
3
جمع کل
مبلغ قابل پرداخت به عدد و حروف:
شرایط و نحوۀ پرداخت:
زمان تحویل:
اعتبار پیش فاکتور 20 :روز از زمان صدور
کشور سازنده :ایران
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:
سایر توضیحات( :شرایط فنی به پیوست)
مهر و امضای فروشنده:

مهر و امضای تأیید کننده:
تصویر    5ـ   1ـ نمونه پیش فاکتور
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پیش فاکتور :پیش فاکتور سند یا صورت حسابی است که فروشنده کاال یا خدمات به عنوان پیشنهاد فروش
یا تعیین ارزش کاال یا خدمات و شرایط فروش با تعیین مدت اعتبار پیش فاکتور به درخواست خریدار و به نام
وی صادر می نماید.
فعالیت

در پیش فاکتور ،چه اطالعات مهمی را در ارتباط با کاال باید همواره مورد توجه قرار داد؟
 4فاکتور فروش(صورت حساب فروش)
در راستای اجرای مادۀ  169قانون مالیات های مستقیم و مادۀ  19قانون مالیات بر ارزش افزوده ،صورت حساب
فروش کاال به صورت زیر صادر می شود.

تصویر  6ـ  1ـ نمونه فاکتور فروش کاال

تصویر    6ـ   1ـ فاکتور فروش

فاکتور فروش :فاکتور فروش از جمله اسناد مثبته ای است که معموالً در فرم یا برگ مخصوصی حاوی
مشخصات خریدار و فروشنده ،کاالی مورد معامله و ...برای ثبت خرید کاال استفاده می شود .این سند توسط
تأمین کننده (فروشنده) کاال و خدمات صادر می شود و در اختیار خریدار قرار می گیرد.
10
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فعالیت

 1چند نمونه فاکتور (حداقل یک فاکتور رسمی تکمیل شده) تهیه کنید و مواردی را که باید در یک
فاکتور درج شود ،فهرست کنید.

2

5

1

2

3

4

5

6

7

8

تفاوت پیش فاکتور با فاکتور چیست؟ بحث کنید.

رسید انبار
شماره:

فرم رسید انبار

تاریخ:

مؤسسه  /شرکت………… :
ردیف

نام و مشخصات کاال

صفحه:
کد کاال تعداد  /مقدار

واحد

مالحظات

1
2
3
4
5
نام و امضای تحویل دهنده:

نام و امضای تحویل گیرنده:
تصویر 7ـ    1ـ نمونه فرم رسید انبار

11

فرم رسید انبار:
فرمی است که توسط واحد انبار تنظیم می شود و بیانگر ورود و تحویل اجناس به انبار می باشد.
فعالیت

در رسید انبار چه مواردی الزم است درج شود؟

6
فعالیت

1

2

3

4

5

6

گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
به نظر شما آیا برای ثبت مالیات بر ارزش افزوده ،میتوان فقط به فاکتور خرید اکتفا کرد؟ در این باره
بحث کنید.

یکی از مسائل مهم در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گرفتن مجوز از سازمان امور مالیاتی است ،یکی
از این مجوزها گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده است .شاید عدۀ زیادی از فروشندگان
کاال و یا ارائه کنندگان خدمات هنوز با این گواهینامه آشنایی نداشته باشند ولی در صورت حساب های خود
مالیات را محاسبه کرده و از خریداران دریافت میکنند .بعد از اتمام مراحل ثبت نام و تکمیل پروندۀ مالیاتی
در سازمان امور مالیاتی (دایره مالیات بر ارزش افزوده) ،اشخاص حقیقی و یا حقوقی باید مجوز الزم برای
اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده را داشته باشند ،در غیر این صورت دریافت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده
غیر قانونی بوده و نباید در صورت حساب فروشندگان منظور شود .تمامی خریداران موظف اند هنگام پرداخت
مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مندرج در صورت حساب فروشندگان ،گواهینامه ثبت نام را از آنها درخواست
کرده و پس از رؤیت آن و اعتبار تاریخ ،نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند .تصویر   8ـ 1نمونهای از گواهینامه
مالیات بر ارزش افزوده را نشان می دهد .الزم به توضیح است که از ابتدای سال  1394صدور گواهینامه
ثبت نام مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده به صورت الکترونیکی انجام میپذیرد.
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تصویر  8ـ  1ـ نمونهای از گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
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کلیۀ رویدادهای ثبت شده در دفاتر شرکت باید مبتنی بر اسناد و مدارک مثبته باشد.
فعالیت

با توجه به مطالب گفته شده ،اکنون مستندات خرید کاال را به ترتیب فهرست کنید.
1

2

3

4

5

6

عالوه بر موارد فوق در چرخۀ خرید چه موارد دیگری می تواند وجود داشته باشد؟

آییننامۀ معامالت
آیین نامۀ معامالت به منظور مشخص   شدن نظام کلی نحوۀ خرید کاال یا دریافت خدمات از ارائه کنندگان آنها
در داخل و خارج از کشور و همچنین فروش کاال و خدمات در شرکت ها تنظیم می شود .تمامی معامالت در
شرکت اعم از خرید و فروش کاال و خدمات و یا دارایی ها باید براساس مراحل تعیین شده و نیز رعایت دستورات
مندرج در این آیین نامه انجام پذیرد و باید برحسب مورد به تشخیص مقامات مسئول و تصمیم گیرنده برسد.
آیین نامه معامالت متناسب با تغییر شرایط بازار و اهداف سازمان در فواصل زمانی معینی اصالح و به روز
می شود تا همواره کیفیت مطلوب آن حفظ گردد.
یکی از زمینه های کسب روزی حالل ،شناخت دستورالعمل های دین و مسائل مربوط به خرید و فروش
است ،امام صادق(ع) در بیان راهکار مناسب برای کسب روزی حالل می فرمایند :کسی که می  خواهد
تجارت کند ،باید شناختی در دینش داشته باشد تا حالل را از حرام بازشناسد .و کسی که شناخت
دینی ندارد و به احکام تجارت ناآشناست ولی تجارت می کند ،خود را در شبهات افکنده است.

طبقهبندي خرید براساس مبلغ
خرید کاال و خدمات از عمدهترین فعالیتهای شرکتهای بازرگانی محسوب میشود و همواره یکی از مسائل مهم در
این شرکتها تأمین و تدارک کاال و خدمات است .در بسیاری از شرکتها عملیات خرید توسط دایرۀ خرید (دایرۀ
تدارکات) انجام میشود .این دایره در هر سازمانی نقش مهم و محوری تهیۀ کاالها و خدمات را دارد.
طبقهبندي خريد با توجه به نرخ تورم و شرايط بازار و با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره شرکت
14
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تعیین میشود .خريد كاال يا خدمات داخلي از عرضه کنندگان داخلی از نظر مبلغ به سه طبقۀ معامالت
جزئی ،معامالت متوسط و معامالت عمده تقسیم ميشود.
فعالیت

چند نمونه آیین نامه معامالتی تهیه کنید،سپس با توجه یک نمونه از آنها  ،جدول زیر را کامل کنید.
رديف طبقهبندي معامله

مبلغ (ريال)

مستندات مورد نياز

تصويب كننده

1
2
3

طبقهبندي خرید براساس قلمرو جغرافیایی
1
2
فعالیت

خرید کاال از عرضهکنندگان داخلی (خرید داخلی)
خرید کاال از عرضهکنندگان خارجی (خرید خارجی)
به نظر شما خرید داخلی انجام دهیم یا خارجی؟ چرا؟ ریسک کدام بیشتر است؟

 1خرید داخلی
مدیریت خرید باید بتواند اقالم مورد نیاز را از عرضه کنندگان مطمئن و قابل اعتماد تهیه کند .و عواملی
مانند کیفیت محصول ،قیمت ،فناوری ،تحویل به موقع و مانند آنها را مورد توجه قرار دهد .زمانی که کاال و
یا خدمات با ویژگیهای مورد نظر در داخل کشور وجود داشته باشد ،دایرۀ تدارکات ،آنها را از عرضه کنندگان
داخلی خریداری می کند.
فعالیت

برای خرید کاال باید چه عواملی را مد نظر قرار داد؟
 1قیمت مناسب کاال

2

3

4

5

6
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 2خرید خارجی
در برخی موارد شركت ها برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان و تأمین نیاز مصرف كنندگان ،اقدام به خرید كاال از
كشورهای دیگر می نمایند كه اصطالحاً خرید خارجی نامیده می شود .خریدهای خارجی نسبت به خریدهای
داخلی ،فرایند کام ً
ال متفاوت و پیچیدهتری دارند و در نتیجه ریسک خریدهای خارجی بیش از خریدهای
داخلی می باشد .اقدام براي انجام خريدهای خارجي بر عهدۀ دایره امور بازرگاني است.
با عملیات خرید خارجی و حسابداری آن در مقاطع تحصیلی باالتر آشنا خواهید شد.

روشهای خرید کاال
روش های متنوعی برای خرید کاالها در شرکت های بازرگانی به کار می رود که از جمله می توان به خرید نقد،
خرید نسیه (اعتباری) ،خرید از طریق پیش پرداخت ها و خرید اقساطی اشاره کرد.
 1خرید نقد :هرگاه بهای کاالی مورد معامله همزمان با تحویل کاال به صورت نقد به فروشنده پرداخت شود،
خرید نقد انجام شده است.
 2خرید نسیه (اعتباری) :اگر پس از دریافت کاال ،خریدار تعهد نماید که بهای کاالی مورد معامله را در
زمان معینی (مدت مورد توافق طرفین) به فروشنده پرداخت نماید ،خرید نسیه انجام شده است.
 3خرید از محل پیش پرداختها :ممکن است قبل از اینکه کاال خریداری و تحویل شرکت شود ،کل
بهای خرید و یا قسمتی از بهای آن پرداخت شود .در این حالت ،خرید کاال از محل پیش پرداخت صورت
گرفته است.
 4خرید اقساطی :معاملهای است که در آن خریدار پس از دریافت کاال تعهد مینماید در سررسیدهای
مشخصی بهای کاال را به صورت اقساط به فروشنده پرداخت نماید .ممکن است در خریدهای اقساطی بخشی
از مبلغ همزمان با خرید کاال پرداخت و مابقی به صورت اقساط پرداخت گردد.
فعالیت
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 1فرایند خرید کاال و مدارک الزم جهت خرید (از زمان درخواست خرید تا حسابداری آن) را به طور
کامل بیان کنید.
 2با کمک هم کالسیهای خود از چند مورد اسناد مثبته شامل فاکتورهای خرید ،رسید کاال به انبار
و ...کپی گرفته و در کالس بررسی نمایید که در هر یک از آنها چه مواردی درج شده است؟ آیا شکل
آنها یکسان است؟
 3مشخص نمایید آیا هر یک از موارد زیر میتوانند مبنایی برای ثبت حسابداری خرید کاال قرار گیرند؟
فرم استعالم بها ـ برگ درخواست خریدـ حوالۀ انبار ـ فاکتور فروش ـ رسید انبار
 4فروشگاه « ایران» مقداری کاال به فروشگاه « بانه» میفروشد ،مهم ترین اسناد مثبته برای ثبت این
رویداد در فروشگاه «  بانه» چیست؟

حسابداری خرید کاال

کار عملی ١

آذربایجان غربی

پیرانشهر

معلم

قسمت هایی را که در فاکتور زیر با عالمت سؤال (ستون های  6 ،4و   )  7مشخص شده اند ،محاسبه کنید.
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کار عملی ٢
«رسید انبار» فاکتور صفحۀ قبل را تنظیم کنید و از همکالسی خود بخواهید آن را با فاکتور خرید مطابقت دهد.

کار عملی 3
شرکت «  البرز» که به خرید و فروش رایانه و لوازم جانبی آن اشتغال دارد ،برخی از کاالهای خود را در تاریخ  95/4/6از
شرکت «مشهد» و در تاریخ  95/4/8از بازرگانی «سرخس» خریداری کرده است .این شرکت مبلغ صورت حساب
شرکت «مشهد» را نقدا ً پرداخت ولی از صورت حساب بازرگانی «سرخس» فقط  %20آن را پرداخت کرده است
و برای مابقی بدهی بازرگانی «سرخس» چک یک ماهه صادر شد.
 :95/4/6خرید از شرکت «مشهد» :
 10عدد رایانه به قیمت هر واحد  15،000،000ریال.
 5دستگاه چاپگر جمعاً به مبلغ  7،100،000ریال.
 8عدد صفحه کلید جمعاً به مبلغ  3،600،000ریال.
 :95/4/8خرید از بازرگانی «سرخس»  :
،
،
 20دستگاه نمایشگر  21اینچ به نرخ هر یک  5 000 000ریال.
یک کارتن ماوس حاوی  20عدد جمعاً به ارزش  3،000،000ریال
مطلوب است:
تهیۀ فاکتور رسمی خرید جداگانه به تاریخ های  4/6و  4/8برای شرکت «  البرز» به طوری که مبلغ قابل
پرداخت در آن لحاظ شده باشد (اطالعات مربوط به خریدار و فروشنده در داخل فاکتور به دلخواه تنظیم
شود از محاسبات مالیات بر ارزش افزوده صرف نظر شود).
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ارزشیابی

شاخص های مورد ارزشیابی

ردیف
1

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط

2

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی (کتاب ،دفتر ،ماشین حساب و )...

3

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح   شده در کالس و استدالل آن

5

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف شرکت های بازرگانی و تعریف کاال

7

تعریف روش های خرید

8

تفکیک خرید برحسب هدف

9

طراحی فرایند خرید کاال

10

تهیۀ فاکتور و کنترل محاسبات آن و همچنین محاسبه مبلغ قابل پرداخت

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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هزینۀ حمل و سایر هزینههای مرتبط با خرید کاال
فعالیت

به نظر شما واحدهای تجاری برای خرید کاال غیر از قیمت خرید آن ،ممکن است متحمل چه هزینههای
دیگری شوند؟ نمونهای از این هزینهها را نام ببرید.
1
٢
٣

……………...........................................................................................
……………...........................................................................................
……………...........................................................................................

متداول ترین هزینهای که خریدار در ارتباط با خرید کاال متحمل میشود ،هزینه حمل کاال به داخل شرکت
است .هزینه ای را که خریدار بابت حمل کاال پرداخت می نماید ،هزینه حمل کاالی خریداری شده می نامند
و معموالً به عهدۀ خریدار است .یکی از مدارک اصلی حمل و نقل کاال بارنامه (صورتحساب حمل کاال)
می باشد که توسط شرکت های حمل و نقل صادر می شود .تصویر9ــ1نمونه ای از بارنامه را نشان می دهد.

بابل
دهلران

تصویر9ـ1ـ نمون ه بارنامه
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سایر هزینه های مرتبط با خرید کاال ممکن است شامل هزینه بارگیری کاال و بیمه حمل باشد.
فعالیت

نمونه ای از فاکتور هزینه های مرتبط با خرید کاال را تهیه کنید و در کالس با هنرآموز خود اجزای آن
را بررسی نمایید.

نرخ خرید کاال
عبارت است از نرخی که در بازار رقابتی برای تحصیل هر واحد کاال پرداخت میشود.
فعالیت

 1قیمت خرید  4جلد کتاب حسابداری خرید  و   فروش ،جمعاً  250،000ریال می باشد ،قیمت خرید
هر جلد کتاب چند ریال است؟
قیمت هر جلد کتاب………………………………..............……………………  :
 2برای خرید  8کارتن کاال (هر کارتن حاوی ده عدد کاال) مبلغ  320،000ریال به فروشنده
پرداخت شده است ،نرخ هر کارتن کاال و هر عدد کاال را محاسبه کنید.
قیمت هر کارتن کاال……………………………….............…………………… :
قیمت هر عدد کاال……………………………................………………………  :

بهای تمامشده کاالی خریداریشده
بهای تمام شده کاالی خریداری شده شامل قیمت خرید خالص ،حمل ،بیمه و نظیرآن است.
تصویر 10ـ 1اجزای بهای تمام شده کاالی خریداری شده را با توجه به مطالب گفته شده نشان می دهد:
قیمت خرید خالص

هزینۀ حمل کاالی
خریداری شده

بهای تمام  شده کاالی

شدهها
بدهی
خریداری

هزینۀ بیمۀ حمل

سایر مخارج
ضروری
تصویر10ـ1ـ اجزای بهای تمام شده کاالی خریداری شده
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نکته

مثال

فعالیت

در برخی موارد قسمتی از بهای کاال با توافق طرفین کسر می گردد که به مبلغ کسر شده ،تخفیف
گفته می شود .مبلغ کاال پس از کسر تخفیف ،مالک محاسبات در بهای تمام شده کاالی خریداری
شده خواهد بود.
شرکت «آروین» در تاریخ  94/5/8معادل  50واحد کاال جمعاً به ارزش  5،000،000ریال بهصورت نقد
خریداری نمود ،مخارج مرتبط با این خرید شامل موارد زیر بوده است :
ـ هزینۀ حمل و بارگیری  800،000ریال
ـ هزینۀ بیمۀ حمل  200،000ریال
ـ سایر مخارج مرتبط  400،000ریال
بهای تمام شده  50واحد کاالی خریداری شده برابر است با:
،
،
،
،
بهای تمام   شده کاالی خریداریشده 5 000 000+800 000 +200 000+400،000=    6،400،000

با کمک دوستان و مراجعه به چند شرکت یا فروشگاه ،مواردی را که به بهای تمامشده کاالی خریداریشده
منظور مینمایند ،فهرست کنید.
ردیف

شرکت/فروشگاه…

1

قیمت خرید کاال

شرکت /فروشگاه…

شرکت/فروشگاه…

2
3
4

فعالیت
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فروشگاه «سیستان» بعضی از کاالهای خریداری شدۀ خود را برای فروش در بسته بندی های خاصی
قرار می دهد و برای همین منظور متحمل هزینه های بسته بندی می شود .با در نظر گرفتن دو حالت
زیر ،آیا هزینه های بسته بندی به بهای تمام شدة کاال منظور می شوند؟ بحث کنید.
الف) اگر کاالها بدون بسته بندی هم قابل فروش باشند.
ب) اگر کاالها بدون بسته بندی قابل فروش نباشند.

حسابداری خرید کاال

فعالیت

 1اگر طبق توافق ،فروشنده هزینۀ حمل کاالی خریداری شده را پرداخت نماید ،آیا در دفاتر خریدار
بابت آن ثبتی انجام میشود؟
 2به استاندارد شماره ( 8موجودی کاال) رجوع کرده و مواردی را که نمیتوان به بهای تمام شده
موجودیها منظور کرد ،بنویسید؟

کار عملی 4
شرکت « ورامین» به خرید و فروش لوازم خانگی اشتغال دارد ،این شرکت در فروردین ماه سال جاری کاالهایی
را به شرح زیر خریداری نموده است:
،
،
 :1/4خرید  5دستگاه لباسشویی به بهای هر دستگاه  5 000 000ریال که هزینۀ حمل هر یک از آنها
 200،000ریال بوده است .به این خرید  50،000ریال تخفیف تعلق می گیرد.
 :1/8خرید  10دستگاه کولرگازی به بهای هر یک  8،000،000ریال که کل هزینۀ حمل و بارگیری آن
 2،000،000ریال و هزینۀ بیمۀ آن تا مقصد  1،000،000ریال می باشد.
 :1/11خرید  12دستگاه جاروبرقی جمعاً به مبلغ  4،200،000ریال.
 :1/15خرید  15دستگاه چرخ گوشت به بهای هر یک  320،000ریال و خرید  20دستگاه آبمیوه گیری به
بهای هر یک  200،000ریال .کل هزینه حمل پرداختی بابت این تعداد خرید  1،750،000ریال است که
به نسبت تعداد خرید اقالم خریداری شده تقسیم می شود.
 :1/22خرید  8دستگاه ترازوی آشپزخانه با دریافت  60،000ریال تخفیف (معادل  %5بهای خرید) و پرداخت
 260،000ریال بابت هزینه حمل خرید.
مطلوب است:
محاسبۀ بهای تمام شده کل و محاسبه بهای تمام شده هر واحد کاالی خریداری شده در هر یک از تاریخ های
فوق
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ارزشیابی

ردیف

24

شاخص های مورد ارزشیابی

1

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط

2

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی (کتاب ،دفتر ،ماشین حساب و )...

3

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن

5

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف هزینۀ حمل کاالی خریداری شده

7

تعریف نرخ خرید

8

شناخت اصل بهای تمام شده کاالی خریداری شده

9

شناخت اجزای بهای تمام شده کاالی خریداری شده

10

محاسبۀ بهای تمام شده کاالی خریداری شده

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

حسابداری خرید کاال

موجودی کاال
فعالیت

آیا همۀ اموالی که در شرکت وجود دارند از قبیل تجهیزات ،اثاثه ،موجودی کاال ،ملزومات و نظایر آنها،
کاال محسوب میشوند؟ چه داراییهایی را باید به حساب موجودی کاال (خرید کاال) منظور نمود؟
موجودی کاال همان اجناس خریداری شده هستند که در جریان عادی عملیات واحد تجاری به قصد فروش
نگهداری می شوند .شرکت های بازرگانی اقالم موجودی کاال را خریداری و بدون تغییر شکل(یا تا حد انجام
تغییراتی مانند بسته بندی) به فروش می رسانند .طبقه بندی موجودی ها اساساً به نوع فعالیت شرکت بستگی
دارد .ممکن است یک دارایی در شرکتی به عنوان موجودی کاال شناسایی شود ،درحالی که همان دارایی در
شرکتی دیگر ،عنوان دیگری از دارایی ها داشته باشد .برای مثال در فروشگاه لوازم خانگی ،یخچال موجودی
کاال تلقی شده ،حال آنکه در یک رستوران ،یخچال موجودی کاال محسوب نمی شود و عنوان دیگری از
دارایی ها را دارد.

فعالیت

جدول زیر را مانند نمونه ،کامل کنید.
ردیف

واحد تجاری

موجودی کاال

دارایی های دیگر

1

مصالح فروشی

گچ ،سیمان ،آجر ،سفال و …

رایانه ،میز و صندلی و …

2
3
4
5

			

اهمیت موجودی کاال

موجودي کاال بخش عمده ای از دارايي هاي بسیاری از واحدهاي تجاري را تشكيل ميدهد ،بنابراین نحوۀ
شناسایی و ارزیابی مناسب آن ،از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
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فعالیت

 1چند نمونه از شرکت های بازرگانی را نام ببرید .آیا شرکت های بازرگانی صرفاً به خرید و فروش کاال
اشتغال دارند؟ بحث کنید.
 2آیا هر خریدی باید به حساب موجودی کاال منظور شود؟ در این باره بحث کنید.
 3چه تفاوتهایی بین شرکت های بازرگانی و شرکت های تولیدی وجود دارد؟
 4با کمک هم کالسیهای خود جدول زیر را کامل کنید.
واحد تجاری

ردیف
1

فروشگاههای پوشاک

2

فروشگاههای لوازم خانگی

3

سوپر مارکتها

4

داروخانهها

5

کتاب فروشیها

موجودی کاال

پیراهن ،شلوار و…

				
نکته

کلیه مراحل خرید کاال توسط واحد بازرگانی و یا واحد تدارکات انجام می شود .ولی حسابداری خرید
توسط مسؤل حسابداری خرید با استناد به مدارک مثبته خرید مانند برگ درخواست خرید ،رسیدهای
انبار و فاکتور فروشنده و سایر مدارک مرتبط انجام می شود.

سیستم های نگهداری موجودی کاال
برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز به منظور تعیین مقادیر
و ارزش کاال به یک سیستم حسابداری دقیق نیاز است.
برای ثبت موجودیها برای انعکاس در صورت های مالی
دو سیستم وجود دارد که هرکدام به تفکیک مورد بررسی
قرار می گیرد:

سیستم های نگهداری موجودی کاال

سیستم ادواری

سیستم دائمی

سیستم ادواری
در اين سيستم ،مقدار موجوديها فقط در پايان هر دوره از طریق شمارش فیزیکی مشخص می گردد و ارزش
ریالی آنها با استفاده از یکی از روشهای ارزشیابی موجودیها ،تعيين مي شود .در اين روش اطالع از مبلغ
و مقدار كاالي موجود در انبار در طول دورۀ مالی به راحتی امکان پذیر نیست .در صورت نیاز به اطالعات
مقداری و ریالی موجودیها ،نیاز به شمارش فیزیکی آنها و ارزش گذاری وجود خواهد داشت که مستلزم
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حسابداری خرید کاال

صرف وقت و هزینه و احتماالً توقف عملیات خواهد بود .در این سیستم برای محاسبۀ بهای تمام شده
کاالی خریداری شده ،ابتدا باید خرید خالص(کل خرید منهای تخفیفات نقدی خرید و برگشت از
خرید و تخفیفات) را محاسبه کرد و سپس هزینه حمل کاالی خریداری شده و سایر هزینه های
مرتبط را به آن اضافه نمود تا بهای تمام شده کاالی خریداری شده به دست آید.
در مورد تخفیفات نقدی خرید و برگشت از خرید و تخفیفات در فصل چهارم به تعامل گذاشته میشود.
فعالیت

با توجه به مطالب گفته شده ،رابطه های زیر را کامل کنید.
(……………  - )…………… +خرید کاال= خرید خالص
الف)
ب) سایر هزینه های مرتبط  +هزینۀ حمل کاالی خریداری شده  +خرید خالص = ……………
با توجه به توضیحات فوق ،حساب هایی که در ادواری برای ثبت معامالت مربوط به خرید و بهای تمام شده
کاالی خریداری شده نگهداری می شوند ،عبارت اند از:
حساب خرید کاال
حساب هزینۀ حمل کاالی خریداری شده
حساب برگشت از خرید و تخفیفات
حساب تخفیفات نقدی خرید
کاربرد سیستم ادواری
کاربرد این سیستم صرفاً در شرکتهایی مناسب است که تنوع اقالم کاال زیاد و به طور نسبی کم ارزش هستند،
همچنین در بعضی صنایع نظیر خرده فروشیها ،رستورانها ،داروخانهها و نظایر آنها که امکان نگهداری مدارک
تفصیلی موجودیها وجود ندارد ،مناسب است.
خرید کاال در سیستم ادواری
در سیستم ادواری ،کاالهایی که طی دورۀ مالی برای فروش خریداری می شود ،در حسابی به نام «خرید
کاال» ثبت میشود .خرید اقالم دیگر دارایی مانند ملزومات ،اثاثه و مانند آنها که برای استفاده در عملیات واحد
تجاری خریداری می شوند در حساب دارایی مربوطه منظور میشوند ،زیرا حساب خرید کاال فقط اختصاص
به خرید کاالهایی دارد که شرکت قصد فروش آنها را دارد.
هزینۀ حمل کاالی خریداری شده (حمل به داخل) در سیستم ادواری
هزینۀ حمل در سیستم ادواری به حساب «  هزینۀ حمل کاالی خریداری شده» منظور میشود .هزینۀ حمل
کاالی خریداری شده را می توان مستقیماً به حساب خرید هم منظور نمود ،ولی روش متداول ،ثبت در حسابی
جداگانه تحت عنوان « هزینۀ حمل کاالی خریداری شده» است .این روش اطالعات مفیدی برای کنترل و
بررسی خریدها و هزینههای حمل جهت تصمیمگیری در اختیار مدیران قرار می دهد .همان طور که گفته شد
برای تعیین بهای تمام شده کاالی خریداری شده ،ماندۀ این حساب به ماندۀ خرید کاال اضافه میشود.
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فعالیت

 1آیا می توان هزینۀ حمل کاالی خریداری شده را مستقیماً به حساب خرید منظور نمود؟ چرا؟
 2هزینۀ حمل کاالی خریداری شده را باید خریدار پرداخت کند یا فروشنده؟ در این مورد بحث
کنید.

صدور سند حسابداری خرید کاال در سیستم ادواری
در سیستم ادواری ،هنگام خرید کاال ،حساب خرید کاال بدهکار میشود
و در پایان دوره مانده حساب خرید کاال همواره بدهکار خواهد بود.

خرید کاال
افزایش
بدهکار

هنگام خرید کاال معموالً یکی از حاالت زیر اتفاق می افتد:
الف) خریدار ،وجه کاالی خریداری شده را به صورت نقد پرداخت کند (خرید نقد).
ب) خریدار ،پرداخت وجه کاالی خریداری شده را در موعد معینی تعهد کند (خرید نسیه).
ج) خریدار ،قسمتی از مبلغ را پرداخت و مابقی آن را تعهد کند و یا برای آن اسناد تجاری صادر نماید.
د) خریدار ،قبل از تحویل کاال کل بهای خرید و یا قسمتی از بهای آن را پرداخت نماید.
سند حسابداری خرید کاال در چهار حالت (الف ،ب  ،ج و د) و پرداخت هزینه حمل به صورت زیر تنظیم
میشود:

الف) سند حسابداری خرید کاال به صورت نقد
شرکت …
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند:
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
××

خرید کاال
موجودی نقد
جمع:

××
××

شرح سند :بابت خرید کاال به صورت نقد از کارخانه /شرکت ……
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

××

حسابداری خرید کاال
فعالیت

فروشگاه «کرمان» در  95/8/7کاالیی را به ارزش  400،000ریال به صورت نقد خریداری نمود.
مطلوب است:
صدور سند حسابداری خرید کاال با فرض استفاده از سیستم ادواری.
فروشگاه کرمان
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند95 /8/7 :

شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
400،000

.................................

400،000

موجودی نقد
400،000

جمع :چهارصد هزار ریال

400،000

شرح سند :بابت خرید نقدی کاال
تنظیم کننده:

تصویب کننده:

تأیید کننده:

ب) سند حسابداری خرید کاال به صورت نسیه
شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت ...
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)
××

خرید کاال

××

حساب های پرداختنی تجاری
××

جمع:

××

شرح سند :بابت خرید کاال به صورت نسیه از کارخانه /شرکت ...
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:

حساب های پرداختنی تجاری (بستانکاران تجاری) بیانگر بدهی های واحد تجاری بوده که در اثر خرید نسیه
مواد ،کاال و خدمات به وجود آمده و برای آنها چک و سفته صادر نشده است .نمونه دیگر از بدهی ها ،اسناد
پرداختنی تجاری می باشد و زمانی ایجاد می شود که واحد تجاری در ازای خرید نسیه مواد ،کاال و خدمات،
چک مدت دار و یا سفته صادر کرده باشد.
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فعالیت

فرض کنید که فروشگاه «کرمان» کاال را به صورت نسیه خریداری نموده است .در این حالت سند
حسابداری آن را صادر نمایید.
فروشگاه کرمان
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند95/8/7 :

شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
400،000

خرید کاال
حساب های پرداختنی
جمع:
شرح سند :بابت خرید کاال به صورت نسیه
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

تصویب کننده:

ج) سند حسابداری در حالتی که قسمتی از مبلغ معامله نقدا ً پرداخت میشود و برای بقیه اسناد
تجاری (سفته و چک مدت دار) صادر شود.
شرکت …
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند:

شرح

ردیف کد حساب
خرید کاال

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
××

موجودی نقد

××

اسناد پرداختنی

××
××

جمع:

××

شرح سند :بابت خرید کاال از کارخانه  /شرکت …
تنظیم کننده:
فعالیت
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

فروشگاه «سمنان» کاالیی را به مبلغ  1،000،000ریال خریداری نمود و  ٢00،000ریال آن را نقدا ً
پرداخت و برای مابقی سفته یک ماهه صادر کرده است.
مطلوب است :صدور سند حسابداری رویداد فوق.

حسابداری خرید کاال

شرکت …
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند:

شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار (ریال)

خرید کاال
اسناد پرداختنی
جمع:
شرح سند:
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

تصویب کننده:

د ـ )1سند حسابداری در حالتی که خریدار بخشی از مبلغ خرید را قبل از دریافت کاال پرداخت
میکند.
شرکت …
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند:

شرح

ردیف کد حساب
پیش پرداخت خرید کاال

شماره صفحه دفتر روزنامه:
   تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار (ریال)
××

موجودی نقد
جمع:

××
××

××

شرح سند :پیش پرداخت بابت خرید کاال از کارخانه /شرکت …
تنظیم کننده:
فعالیت

تأیید کننده:

تصویب کننده:

شرکت «   زابل» از سیستم ادواری استفاده مینماید و در  95/6/1برای کاالیی که قیمت خرید 1،000،000
ریال میباشد ،مبلغ  350،000ریال پیش پرداخت نمود ،این کاال  95/6/20از فروشنده تحویل گرفته
می شود.
مطلوب است :صدور سند حسابداری پیش پرداخت خرید کاال در تاریخ 95/6/1
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شرکت زابل
   سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند95/6/1 :

شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

پیش پرداخت خرید کاال
جمع:
شرح سند:
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

تصویب کننده:

د ـ  )2سند حسابداری دریافت کاال از محل پیش پرداخت ها:
هنگام تحویل کاال از فروشنده ،حساب پیش پرداخت خرید ،به میزان مبلغ پرداخت شده قبلی ،بستانکار
می گردد.
شرکت …
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند:

شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)
××

خرید کاال
موجودی نقد

××

پیش پرداخت خرید کاال

××
××

جمع:

××

شرح سند :بابت دریافت کاال از محل پیش پرداخت ها
تنظیم کننده:
فعالیت

تأیید کننده:

تصویب کننده:

شرکت «  زابل» کاال را در تاریخ  95/6/20تحویل گرفت و مابقی مبلغ آن را در همین تاریخ پرداخت
نمود.
مطلوب است :صدور سند حسابداری تحویل کاال در تاریخ .95/6/20
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حسابداری خرید کاال

شماره سند:
تاریخ سند95/6/20 :
ردیف کد حساب

شرکت زابل
سند حسابداری
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
1،000،000

خرید کاال

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تصویب کننده:

تأیید کننده:

سند حسابداری پرداخت هزینه حمل کاالی خریداریشده
در سیستم ادواری ،این هزینه در حساب جداگانهای تحت عنوان «هزینه حمل کاالی خریداری شده» ثبت
میشود.
شماره سند:
تاریخ سند:

   شرکت …
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

هزینه حمل کاالی خریداری شده

××

موجودی نقد
جمع:

××
××

××

شرح سند :بابت پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری شده به شرکت حمل و نقل /آقای ……
تنظیم کننده:
فعالیت

تأیید کننده:

تصویب کننده:

شرکت «  زابل» در تاریخ  95/6/28مبلغ  200،000ریال بابت هزینه حمل کاالی خریداری شده
پرداخت نمود.
مطلوب است :صدور سند حسابداری پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری شده.
33

شماره سند:
تاریخ سند95/6/28 :
ردیف کد حساب

شرکت زابل
سند حسابداری
شرح

هزینه حمل کاالی خریداری شده

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
200،000

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
یادآوری

تأیید کننده:

تصویب کننده:

همان طور که قب ً
ال اشاره شد هدف از خرید می تواند استفاده یا مصرف در بخش های داخلی شرکت
باشد ،که در این صورت سند حسابداری آن به صورت زیر خواهد بود:
سند حسابداری خرید در حالتی که خرید به قصد استفاده داخلی صورت میگیرد:
شرکت …
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرح
دارایی (اثاثه ،ملزومات و …)

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
××

موجودی نقد /حساب های پرداختنی
جمع:

××
××

××

شرح سند :بابت خرید دارایی (اثاثه ،ملزومات و…)
تنظیم کننده:
فعالیت
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

در شرکت «سعدی»  5عدد کاال جمعاً به ارزش  18،000،000ریال خریداری شد ،یک عدد از این
کاالها جهت استفاده (مصرف داخلی) در اختیار واحد بایگانی شرکت قرار گرفت ،به نظر شما حساب
خرید کاال به چه مبلغی بدهکار می گردد؟

حسابداری خرید کاال

کار عملی ٥
در بازرگانی «خرمشهر» رویدادهای زیر در مهر ماه سال جاری رخ داده است:
در تاریخ  7/3معادل  20صندوق چای به ارزش هر صندوق  408،000ریال به صورت نقد خریداری شد.
در تاریخ  7/5معادل  10دستگاه بخاری به بهای هر دستگاه  147،000ریال به صورت نسیه و  5دستگاه
جارو برقی به بهای هر دستگاه  115،000ریال به صورت نقد خریداری شد ،الزم به ذکر است در همین تاریخ
دو دستگاه از این بخاریها برای استفاده واحدهای حسابداری و فروش اختصاص داده شده است.
در تاریخ  10، 7/9کارتن مواد شوینده به بهای هر کارتن  96،000ریال خریداری شد ،برای نصف مبلغ
این خرید چک روز صادر و برای مابقی سفتهای سه ماهه صادر گردید.
،
،
،
در تاریخ  7/12برای خرید کاالیی که قیمت تمام شده آن  5 000،000ریال است ،معادل 2 000 000
ریال پیش پرداخت انجام شد.
مطلوب است:
صدور سند حسابداری رویدادهای فوق.
شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرکت …
سند حسابداری
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرکت …
سند حسابداری
شرح

    

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:

مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

تأیید کننده:
شرکت …
سند حسابداری
شرح

تصویب کننده:
       شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

تأیید کننده:
شرکت …
سند حسابداری
شرح

تصویب کننده:
شماره صفحه دفتر روزنامه:
    تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

حسابداری خرید کاال

سیستم دائمی
فعالیت

چگونه می توان ارزش کاالی موجود در انبار را در هر زمان اعالم کرد؟ بحث کنید.
سیستم دائمی سابقهای مستمر و لحظه به لحظه از تغییرات (افزایش یا کاهش) در موجودی کاال را نگهداری
میکند .در سيستم دائمي عالوه بر استفاده از حساب هاي دفتركل و يا معين ،مدارك دیگری (کارت حساب
کاال) جداگانه براي هريك از انواع موجوديها نگهداری میشود و ارزش مقداری و ریالی موجودی کاال در هر
مقطع زمانی از دفاتر قابل استخراج است .از این رو می توان کنترل مطلوب تری بر موجودی کاالی انبار داشت،
در صورت استفاده از سیستم دائمی ،شمارش عینی موجودی کاال (انبارگردانی) تنها به منظور اثبات صحت
میزان موجودیها ،از طریق مقایسه آنها با مدارک حسابداری ضروری است .در صورت وجود هر گونه اختالف،
موضوع باید پیگیری گردد و از طریق اصالح مدارک سیستم دائمی (کارت ها و دفاتر معین) اختالف رفع شود
تا این مدارک با شمارش عینی اقالم مطابقت کند.

فعالیت

در هر یک از فروشگاه ها و شرکت های زیر مشخص کنید که آیا رویدادهای خرید باید به حساب خرید
کاال (موجودی کاال) منظور شود یا دارایی مربوطه؟ توضیح دهید.

ردیف
1

فروشگاه  /شرکت

فروشگاه پوشاک

رویداد

خرید یک دستگاه رایانه

2

مصالح فروشی

خرید مقادیری سیمان

3

شرکت پخش دارو

خرید یک دستگاه وانت نیسان

4

فروشگاه لوازم صوتی و تصویری خرید هشت دستگاه بلندگو

5

شرکت تولیدی ظروف پالستیکی خرید نرم افزار حسابداری

به چه حسابی منظور
شود؟

خرید کاال
دارایی
مربوطه (موجودی کاال)


کاربرد سیستم دائمی
در گذشته ،سیستم دائمی عمدتاً در مورد کاالهای گران قیمت کاربرد داشت اما امروزه اکثر واحدهای تجاری به
لطف وجود نرم افزارهای حسابداری ،به این سیستم روی آوردهاند ،این نرم افزارها به حسابداران کمک می کند
تا بدون اشتباه و با هزینه ای کمتر از سیستم های دستی به پردازش مبادالت بزرگ موجودی کاال بپردازند.
در واقع این سیستم ،کنترل داخلی را ارتقا و کارایی را نیز افزایش می دهد زیرا همیشه اطالعات مربوط به
مقدار و مبلغ خرید و بهای تمام شده مواد و کاال در اختیار بوده و مدیران بهتر می توانند تصمیمگیری نمایند.
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فعالیت

با کمک هم کالسیهای خود به چند شرکت و فروشگاه محل زندگی خود مراجعه کنید و از سیستم
آنها در ثبت موجودی کاال و ویژگیهای آن جویا شوید و نتیجه را در کالس بحث کنید.
موجودی کاال در سیستم دائمی
ً
در سیستم دائمی کلیه خریدها مستقیما به حساب «  موجودی کاال» منظور میشود و حسابی به نام خرید
کاال نگهداری نمیشود .در این سیستم هزینه حمل به جای اینکه به حساب هزینه حمل کاالی خریداری شده
منظور شود ،به حساب موجودی کاال منظور می شود .همچنین سایر مخارج از جمله مخارج بارگیری کاال،
بیمه حمل و… در حساب موجودی کاال ثبت میشوند.

فعالیت

م دائمی و ادواری وجود دارد؟ بحث کنید.
 1چه تفاوتهایی بین سیست 
 2سیستم دائمی و ادواری برای چه شرکتهایی مناسب است؟
 3در کدام یک از سیستمهای نگهداری موجودی کاال ،نیاز به شمارش کاال در پایان دوره وجود دارد؟
 4به عنوان یک حسابدار نحوه برخورد با رویداد زیر را در هر یک از سیستمهای ادواری و دائمی بررسی
کنید.
شرح

سیستم نگهداری

خرید کاال به مبلغ 500،000
ریال و پرداخت  40،000ریال
بابت هزینه حمل

ادواری

موجودی
خرید کاال
کاال

هزینه بهای تمام شده کاالی
خریداری شده
حمل

دائمی

بهای تمامشده کاالی خریداریشده رویداد فوق را در سیستم دائمی و ادواری با هم مقایسه کنید.

صدور سند حسابداری خرید کاال در سیستم دائمی
در این سیستم در زمان خرید کاال ،حساب موجودی کاال بدهکار میشود.
هزینه حمل کاالی خریداری شده ،تخفیفات نقدی خرید و برگشت از خرید
و تخفیفات در یک حساب جداگانه نگهداری نمیشوند (برعکس سیستم
ادواری) ،بلکه هنگام تحقق به حساب موجودی کاال منظور میشوند .مانده
موجودی کاال در پایان دوره همواره بدهکار خواهد بود.
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موجودی کاال
افزایش
بدهکار

حسابداری خرید کاال

الف) سند حسابداری خرید کاال به صورت نقد
  شرکت ...
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند:

شرح

ردیف کد حساب
موجودی کاال

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)
××

موجودی نقد
جمع:

××
××

××

شرح سند :بابت خرید کاال به صورت نقد از کارخانه /شرکت ......
تنظیم کننده:
فعالیت

تأیید کننده:

تصویب کننده:

شرکت «  همدان» در دهم تیر ماه سال جاری  8عدد کاال به ارزش هر یک  85،000ریال به صورت
نقد خریداری نمود.
مطلوب است:
صدور سند حسابداری خرید کاال
شرکت همدان
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:

ب) سند حسابداری خرید کاال به صورت نسیه
فعالیت

فرض کنید شرکت «همدان» کاالها را به صورت نسیه خریداری کرده باشد .در این حالت سند
حسابداری صادر نمایید.
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شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت همدان
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تصویب کننده:

تأیید کننده:

ج ـ  )1سند حسابداری درحالتی که خریدار بخشی از مبلغ خرید را قبل از دریافت کاال پرداخت
میکند.
شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت ...
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
××

پیش پرداخت خرید کاال
موجودی نقد
جمع:

××
××

××

شرح سند :پیش پرداخت بابت خرید کاال از کارخانه /شرکت ...
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:

ج ـ  )2سند حسابداری دریافت کاال از محل پیش پرداخت ها:
فعالیت
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شرکت« بابل» در تاریخ  95/7/5کاالیی به ارزش  5،000،000ریال به صورت نقد خریداری نمود ،اگر
مبلغ  2،000،000ریال از مبلغ خرید قب ً
ال پرداخت شده باشد.
مطلوب است  :صدور سند حسابداری رویداد فوق .

حسابداری خرید کاال

شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت ...
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)

جمع:
شرح سند:
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

تصویب کننده:

صدور سند حسابداری پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری شده در سیستم دائمی
فعالیت

هزینه حمل کاالی خریداری شده در سیستم ادواری به حساب  ...........................................منظور و در
سیستم دائمی به حساب  ....................................منظور می شود.

شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت ...
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)
××

موجودی کاال
موجودی نقد
جمع:

××
××

××

شرح سند :بابت پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری شده
تنظیم کننده:
فعالیت

تأیید کننده:

تصویب کننده:

شرکت «بابل» ،درتاریخ  95/7/6مبلغ  120،000ریال بابت هزینه حمل کاالی خریداری شده پرداخت
نمود.
مطلوب است  :صدور سند حسابداری پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری شده
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شرکت بابل
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند:

شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
فعالیت

تأیید کننده:

تصویب کننده:

برای سند حسابداری زیر رویداد مالی مناسبی بنویسید.
.....................................................................................................................................................................................

شرکت چالوس
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند:

شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)
600،000

موجودی کاال
موجودی نقد
پیش پرداخت خرید کاال

600،000

جمع :ششصد هزار ریال
شرح سند:
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

500،000
100،000
600،000

حسابداری خرید کاال
فعالیت

جدول زیر را کامل نمایید.
ردیف

سیستمنگهداریموجودیکاال

شرح

1

کاالی خریداری شده به حساب «خرید کاال» منظور شده است.

2

هزینه حمل کاال به حساب «هزینه حمل کاالی خریداری شده»
منظور شده است.

3

کاالی خریداری شده به حساب «موجودی کاال» منظور شده است.

4

هزینه حمل کاال به حساب «موجودی کاال» منظور شده است.

ادواری

کار عملی6
اسناد حسابداری رویدادهای مربوط به کار عملی( 5بازرگانی خرمشهر) را با استفاده از سیستم دائمی صادرکنید
و با سیستم ادواری مقایسه نمایید.
ـ درتاریخ  20 ،7/3صندوق چای به ارزش هرصندوق  408،000ریال به صورت نقد خریداری شد.
ـ در تاریخ  10 ،7/5دستگاه بخاری به بهای هردستگاه  147،000ریال به صورت نسیه و  5دستگاه جارو
برقی به بهای هر دستگاه 115،000ریال به صورت نقد خریداری شد .الزم به ذکر است ،در همین تاریخ دو
دستگاه از این بخاری ها برای استفاده واحدهای حسابداری و فروش اختصاص داده شده است.
ـ در تاریخ  10 ،7/9کارتن مواد شوینده به بهای هر کارتن  96،000ریال خریداری شد .برای نصف مبلغ این
خرید چک روز صادر وبرای مابقی سفته ای سه ماهه صادر گردید.
،
،
،
ـ در تاریخ  7/12برای خرید کاالیی که قیمت تمام شدۀ آن  5 000،000ریال است ،معادل 2 000 000ریال
پیش پرداخت انجام شد.
مطلوب است  :صدور سند حسابداری رویداد فوق.
شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت ...
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرکت ...
سند حسابداری
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:

شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت ...
سند حسابداری

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:

ردیف

کد حساب

شرح

مبلغ جزء

بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:

شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت ...
سند حسابداری

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:

ردیف

کد حساب

شرح

مبلغ جزء

بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

حسابداری خرید کاال

عملیات حسابداری خرید کاال در دو روش ادواری و دائمی به صورت مقایسهای (بدون اعمال مالیات
بر ارزش افزوده)
ردیف

سیستم ادواری
شرح

سیستم دائمی
بدهکار بستانکار

خرید کاال
موجودی نقد /حساب های پرداختنی
1
بابت خرید کاال

××

هزینه حمل کاالی خریداری شده
موجودی نقد /حساب های پرداختنی
2
پرداخت بابت هزینه حمل

××

××

××

شرح

بدهکار بستانکار

موجودی کاال
موجودی نقد /حساب های پرداختنی
بابت خرید کاال

××

موجودی کاال
موجودی نقد /حساب های پرداختنی
پرداخت بابت هزینه حمل

××

××

××

کار عملی7
خریدهای فروشگاه «الهیجان» در خرداد ماه  95به قرار زیر بوده است:
توجه

کاالها مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند.
 :3/5فاکتور شماره  28خرید کاال از شرکت « ساری» را به مبلغ  740،000ریال نشان میدهد .پرداخت این
مبلغ از طریق چک شماره ( 4006به تاریخ روز) صورت گرفته است.
،
 :3/6فاکتور شماره  716خرید ملزومات از فروشگاه « زنجان» را به مبلغ  90 000ریال نشان میدهد .وجهی
بابت این خرید پرداخت نشده است.
 :3/8فاکتور شماره  256خرید کاال از شرکت « قشم» را به مبلغ  1،000،000ریال نشان میدهد .در ازای
این خرید سفتهای سه ماهه صادر شده است.
 :3/12صورت حساب شماره  50دریافتی از شرکت حمل و نقل «کاال» پرداخت هزینه حمل کاالهای خریداری
شده به مبلغ  85،000ریال نشان میدهد .آقای محمدی تنخواه دار این شرکت وجه آن را پرداخت نموده
است (تنخواه گردان به روش ثابت)
،
 :3/18فاکتور شماره  5314خرید اثاثه از کارخانه «امیدیه» را به مبلغ  240 000ریال نشان می دهد .معادل
 40،000ریال آن از صندوق شرکت پرداخت شده است و مابقی  45روز دیگر پرداخت می شود.
 :3/22فاکتور شماره  647خرید کاال از بازرگانی «شهریار» را به مبلغ  900،000ریال نشان می دهد .یک
سوم این مبلغ از طریق چک شماره ( 4007به تاریخ روز) پرداخت شده و مابقی قرار است در تاریخ 3/30
پرداخت شود.
 :3/26صورت حساب شماره  51دریافتی از شرکت حمل و نقل «کاال» پرداخت هزینه حمل کاالهای خریداری
شده به مبلغ  30،000ریال را نشان می دهد .پرداخت این صورت حساب از طریق تنخواه گردان (آقای
محمدی) صورت گرفته است.
45

 :3/28ملزومات خریداری شده  3/6به دلیل عدم استفاده به همان مبلغ خرید به صورت نقد فروخته شد و
وجه آن به حساب صندوق شرکت واریز شد.
 :3/30صدور چک شماره ( 4008به تاریخ روز) بابت تسویه مانده بدهی تاریخ .3/22
 :3/31ارائه اسناد هزینه توسط تنخواه گردان (آقای محمدی) و تأیید آن و همچنین صدور چک شماره  4009
در وجه آقای محمدی بابت تأمین هزینه های انجام شده.
مطلوب است:
 1تنظیم سند حسابداری به دو روش ادواری و دائمی و ثبت اسناد حسابداری در دفتر روزنامه
 2محاسبه تاریخ سررسید سفتهای که در تاریخ  3/8صادر شده است.
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حسابداری خرید کاال

ارزشیابی

ردیف

شاخص های مورد ارزشیابی

1

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط

2

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی (کتاب ،دفتر ،ماشین حساب و ) ...

3

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف خرید کاال در سیستم ادواری

7

تعریف موجودی کاال در سیستم دائمی

8

صدور سند حسابداری خرید کاال در سیستم ادواری

9

صدور سند حسابداری خرید کاال در سیستم دائمی

10

صدور سند حسابداری هزینۀ حمل به داخل در سیستم ادواری و دائمی

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظرهنرآموز
موفق

ناموفق
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سایر حسابهای دریافتنی ( مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خرید)
در چند سال اخیر ،مالیات بر ارزش افزوده ،به انواع مالیاتهایی که در نظام مالیاتی کشور دریافت میشود
اضافه شده است ،برای درک بهتر مفهوم این نوع مالیات ،بهتر است ابتدا بدانیم ارزش افزوده در این قانون به
چه معناست؟ مطابق ماده  3قانون مالیات بر ارزش افزوده ،ارزش افزوده عبارت است از تفاوت بین ارزش
کاالها و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین.
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیرمستقیمی است که مصرفکننده
(خریدار) آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات میپردازد و دریافت کننده (فروشنده)
موظف است مقدار مالیات دریافتی را به دولت پرداخت کند.
از آنجا که فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته است ولی مصرفکننده نهایی محسوب
نمی شود ،او حق دارد کل مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی خود را از کل مالیات بر ارزش افزودههای
دریافتی کسر کرده و مابه التفاوت را به دولت بپردازد.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده ،هرساله از سوی دولت مشخص می شود ،این نرخ ،درصدی از مبلغ خالص
صورت حساب فروش کاال یا خدمات است ،مطابق ماده  14قانون مالیات بر ارزش افزوده ،مأخذ محاسبه
مالیات ،بهای کاال یا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود ،در مواردی که صورت حساب موجود
نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا بهموجب اسناد و مدارک مثبته مشخص شود که ارزش مندرج در
آنها واقعی نیست ،مأخذ محاسبه مالیات ،بهای روز کاال یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات میباشد.
فعالیت

در تاریخ  95/3/1کاالیی به ارزش  200،000ریال خریداری شده است ،مالیات و عوارض آن را
محاسبه کنید؟ اگر صورت حساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود آیا محاسبه مالیات و
عوارض امکانپذیر است؟ بحث کنید.
در تصویر 11ـ 1نحوه محاسبه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور فروش نشان داده شده است:
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حسابداری خرید کاال

شمیران
تهران

تصویر 11ـ1ـ نحوه محاسبه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور فروش

تذکر

فعالیت

همان طور که گفته شد نرخ مالیات بر ارزش افزوده ،هرساله از سوی دولت مشخص می شود ،برای مثال
این نرخ در سال  1395معادل  %9تعیین شده که شامل  %6مالیات و  %3عوارض می باشد.

 1با کمک دوستان و هم کالسیهای خود از فاکتورها و صورت حسابهای خرید چند فروشگاه یا
شرکت محل زندگی خود کپی بگیرد و به کالس بیاورید و نحوه محاسبه مالیات و عوارض آن را بررسی
و نتیجه را به هنرآموز خود گزارش دهید.
 2با کمک همکالسیهای خود و بــا مراجعه بـه سایت (نظام مالیات بر ارزش افزوده)http://www .vat.ir :
بررسی کنید که آیا مالیات بر ارزش افزوده به همه کاالها و خدمات تعلق میگیرد؟ چند نمونه از کاالها و خدماتی
که از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند ،فهرست کنید.
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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یادآوری

ممکن است بعضی شرکت ها ،حساب های مالیات و عوارض را تفکیک نموده و تحت عناوین جداگانه
در حساب ها منظور نمایند و محاسبات آن به قرار زیر خواهد بود:
نرخ مالیات ارزش افزوده × مبلغ خرید (پس از کسر تخفیفات مندرج در صورت حساب) = مبلغ مالیات بر ارزش افزوده
نرخ عوارض ارزش افزوده × مبلغ خرید (پس از کسر تخفیفات مندرج در صورت حساب) = مبلغ عوارض بر   ارزش افزوده

فعالیت

ردیف
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براساس نرخ قانونی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده طی سال های  1390تا سال جاری ،جدول زیر
را کامل نمایید:
سال

مبلغ خرید
(ریال)

درصد مالیات بر ارزش
افزوده

درصد عوارض ارزش
افزوده

مبلغ پرداختی
(ریال)

1

1390

388،000

…………؟

…………؟

…………؟

2

1391

…………؟

…………؟

…………؟

420،000

3

1392

340،000

…………؟

…………؟

…………؟

4

1393

…………؟

…………؟

…………؟

…………؟

5

1394

420،000

…………؟

…………؟

…………؟

6

1395

…………؟

…………؟

…………؟

708،500

 7سال جاری 1،000،000

…………؟

…………؟

…………؟

حسابداری خرید کاال

کار عملی 8
فاکتور زیر را در نظر بگیرد:

گرگان

گنبد

اهر
آذربایجان شرقی

مطلوب است :با اعمال نرخ  %9مالیات بر ارزش افزوده ،قسمت هایی را که با عالمت سؤال مشخص شده اند،
محاسبه نمایید.
سند حسابداری خرید کاال در سیستم ادواری حالتی که کاال مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده است:
توجه

«  در زمان خرید کاال ،مبلغ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تحت سرفصل سایر حساب های
دریافتنی ثبت (بدهکار) میشود ،چون مبالغی که بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در زمان
خرید پرداخت میشود ،جزء مطالبات شرکت محسوب میشود».
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شرکت ......
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند:

شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)

خرید کاال

××

سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

××

موجودی نقد
جمع:

××
××

××

شرح سند :بابت خرید کاال به صورت نقد از کارخانه /شرکت ……
تنظیم کننده:
مثال

  تأیید کننده:

تصویب کننده:

فروشگاه«مازندران» در  95/9/8کاالیی به ارزش 4،000،000ریال (بدون احتساب مالیات) به صورت
نقد خریداری نمود  .این کاال مشمول عوارض و مالیات برارزش افزوده می باشد.
مطلوب است:
صدور سند حسابداری خرید با فرض استفاده از سیستم ادواری

فروشگاه مازندران
سند حسابداری

شماره سند:
تاریخ سند95/9/8 :

شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)
4،٠00،000

خرید کاال
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات برارزش افزوده

360،000
4،360،000

موجودی نقد
4،360،000

جمع :چهار میلیون و سیصد و شصت هزار ریال

4،360،000

شرح سند :بابت خرید کاال به صورت نقد از کارخانه  /شرکت……
تنظیم کننده:

						
52

تأیید کننده:

تصویب کننده:

مالیات بر ارزش افزوده 4،٠00،000 × ٩% = 360،000

